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Lavalla200>
Participe das Comunidades internacionais para um novo começo
Lavalla200>, Comunidades Internacionais para um Novo Começo, é uma
iniciativa aberta a Irmãos e Leigos(as)
maristas que se sentem chamados a
dedicar um tempo de suas vidas para
além de suas fronteiras geográficas e
culturais. Vivendo em Comunidades
Maristas mistas, pela disponibilidade
global, pela internacionalidade e interculturalidade procuramos responder
audazmente às necessidades emergentes.
As pessoas interessadas, após terem
participado de um programa de preparação e discernimento, serão enviados ou para uma das Comunidades
Lavalla200> criadas em cada uma das
Regiões do instituto, ou para um dos
Projetos especiais do Instituto, tais
como o Distrito Marista da Asia (MDA),
Projeto Fratelli, Solidariedade com o
Sudão do Sul e outros.
Lavalla200> quer ser uma significativa
presença evangelizadora de Irmãos e Leigos entre as crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. No espirito
de uma disponibilidade global, criando uma mentalidade
e atitude de colaboração internacional para a missão, da
interculturalidade e da vida marcada pela qualidade evangélica e testemunho comunitário, Lavalla200> é sinal de
esperança para a Instituto e para a Igreja.

Até o momento, 55 pessoas realizaram o Programa de Preparação e discernimento: (23 em 2016, 15 em 2017, 17
em 2018): o mais jovem de 24 anos e o mais velho de
78; 33 irmãos e 22 leigos (4 casais, 9 leigas e 5 leigos)
para formar parte destas comunidades nas diferentes
regiões do Instituto: África, para a Atlantis, África do Sul;
Arco Norte, East Harlem nos EUA e Cuba, Holguín; Europa, a Siracusa, Itália e a Moinesti, Romênia; Oceania, para

Administração Geral
• De 19 a 21 de novembro, Pep Buetas, Co-Diretor do Secretariado para
os Leigos, participa do encontro da
Comissão de Leigos da Europa, em
Málaga, Espanha.
• O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, participa do Encontro da União
dos Superiores Gerais, que se realiza
entre os dias 21 e 23 de novembro,
em Roma.
• De 22 a 24 de novembro, o Ir. Álva-

ro Sepúlveda, da FMSI, participa em
Barcelona do Congresso Internacional Infância Maltratada.
• Os Irmãos Luis Carlos Gutiérrez,
Vigário Geral, e Libardo Garzón, Ecônomo Geral, nos dias 22 – 24 de
novembro participam da reunião do
Conselho Provincial da África Austral,
em Johannesburgo.
• No dia 24, os diretores do Secretariado da Educação e Evangelização,

www.champagnat.org

Irmãos Carlos Alberto Rojas Carvajal
e Okolo Mark Omede participam da
Reunião da Comissão para a preparação do Encontro Internacional de
Jovens Maristas Guatemala 2019,
em Roma.
• Entre os dias 23 e 29 de novembro,
os conselheiros gerais Irmãos Sylvain
Ramandimbiarisoa e Óscar Martín Vicario visitam a Província Santa María
de los Andes.
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Mount Druitt, na Austrália;
América do Sul, para Tabatinga, Amazonas, Brasil.
Além disso, 3 membros
do Lavalla200> foram enviados ao Projeto Fratelli
no Líbano; 12 irmãos, uma
leiga e uma leiga para as
comunidades do MDA. Três
irmãos (incluindo a equipe
de formação) foram nomeados para o serviço de
Administração Geral.
Inscrição
"Se você deseja oferecer
alguns anos de sua vida a
serviço da missão marista
além fronteiras de sua província ou de seu país, encorajo-vos a dar um passo
à frente e tornar conhecida
a sua disponibilidade" (Carta A Dança da Missão) , 2013).
Para iniciar o caminho, podes escrever uma carta ou enviar
um e-mail diretamente ao Irmão Superior Geral ou ao Irmão Provincial, explicando suas motivações e o desejo de
participar de Lavalla200>. Posteriormente, você receberá
as orientações para os passos seguintes.
Programa de preparação
Um Programa de preparação e discernimento foi pensado especialmente para as pessoas que desejam participar
na iniciativa Lavalla200>. Nesse Programa cada um(a) fará
um discernimento sobre o chamado a ser membro de Lavalla200>; viverá uma experiencia internacional e intercultural; desenvolverá novas competências e habilidades
e uma espiritualidade para a vida intercultural. Os líderes
de Lavalla200>, em diálogo com cada participante discernirão sobre os que estão chamados a fazer parte da Iniciativa Lavalla200> e onde serão enviados.
Este Programa acontece nos meses de maio e junho de
cada ano: a primeira semana na Casa Geral. As seguintes

em Camaldoli, Toscana, Italia, e a última semana em L’Hermitage, França.
Rumo ao futuro
O último Capítulo Geral (2017) fez esta declaração: "o futuro do carisma será baseado em uma comunhão de maristas, irmãos e leigos plenamente comprometidos". Somos
uma "família carismática global", criadores de lares que
são faróis de esperança, o rosto e as mãos da terna misericórdia de Deus, irmãos e irmãs para todos, construtores
de pontes, que caminham com crianças e jovens à margem
da vida, respondendo audazmente às necessidades emergentes. OI r. Superior Geral, Ernesto Sánchez, intitulou sua
mensagem final: "O novo começo já começou!". As comunidades Lavalla200> são uma referência clara para este
novo começo.
Outras informações
Queres saber mais, acesse essa página ou escreva a cmi@
fms.it

20 de novembro
Dia mundial da Criança
Proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas –
ONU, em 1954, o Dia mundial da Criança foi criado para
incentivar todos os países a instituir um dia oficial para:
promover o intercâmbio mútuo e compreensão entre as
crianças, adolescentes e jovens; iniciar uma ação para
beneficiar e promover o bem-estar das crianças, dos
adolescentes e jovens do mundo inteiro; celebrar o dia
da infância, da adolescência e do jovem, anualmente.

No dia 20 de novembro de 1989, a Assembleia Geral da
ONU aprovou a Convenção sobre os Direitos da Criança,
que se tornou o tratado de direitos humanos mais amplamente ratificado na história mundial. A Convenção
tem sido um instrumento fundamental para colocar as
crianças – e a garantia de seus direitos – no centro da
agenda global de direitos humanos e das pautas de desenvolvimento nacionais.
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Notícias breves

Desde 2013, 29 jovens foram enviados			

70 anos da PUCRS

Aniversário de cinco anos de CMI em Mindelheim

No dia 9 de novembro aconteceu
o jantar comemorativo e o lançamento do livro alusivo aos 70
anos da Instituição de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Contando com 4 faculdades, o centro
educativo dos Irmãos foi reconhecido como Universidade em 9 de
novembro de 1948 (Universidade
Católida do rio Grande do Sul).
Dois anos mais tarde recebeu o
título de “Pontifícia”. Hoje conta
com cerca de 27 mil estudantes
e até hoje se diplomaram 166 mil
pessoas.

em missãovoluntária em todo o mundo

El Salvador
De 3 a 9 de novembro, na Casa de
Retiros El Hermitage, 79 jovens
participaram da Escola de Líderes.
Foi para os jovens uma experiência significativa de encontro profundo consigo mesmos, com os
outros, com o meio ambiente e
com Deus, que os leva a comprometer-se a viver como Cristo nas
situações comuns de suas vidas.

España
No último final de semana, a ONG
SED realizou seu Encontro Nacional de Voluntariado em Burgos.
SED quer, com sua solidariedade,
tornar-se uma fraternidade, conhecer pessoas e povos, compartilhar a vida com eles e avançar
juntos.

Universidade de México
Desde agosto passado, a Universidade Marista da Cidade do México
comemora 25 anos de fundação.
A formação oferecida pela Universidade é altamente capacitada,
humanista, criativa e inovadora,
expandindo as mentes críticas de
homens e mulheres para serem
bons cristãos e bons cidadãos.
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No dia 5 de outubro, em Mindelheim,
na Alemanha, o provincial, Ir. Brendan
Geary, dois representantes da Casa
geral, os irmãos João Carlos do Prado,
conselheiro geral, e Valdicer Fachi, diretor da CMI Roma, celebraram cinco
anos de participação da Alemanha na
Colaboração para a Missão Internacional (CMI).
Com eles, vários irmãos alemães interessados no CMI, muitos ex-voluntários com seus pais e amigos, assim
como simpatizantes do CMI e Maristas,
foram à comemoração.Representantes da vida pública, como o prefeito
da cidade, os orientadores dos novos
voluntários, além do diretor e professores do Colégio Marista, participaram
da celebração.
Maristenkolleg Mindelheim ofereceu
a casa para este dia. Após a celebração de uma missa de ação de graças,
os novos voluntários plantaram uma
árvore, símbolo de esperança e desenvolvimento.
A primeira oportunidade de conversa
foi durante o coquetel de boas-vindas
na sala do Maristenkolleg.
Logo depois, as pessoas foram convidadas a participar de uma mesa redonda sobre o significado mais profundo do voluntariado no exterior.

Os irmãos João Carlos e Valdícer apresentaram suas reflexões do ponto de
vista marista, enquanto o Sr. Max Engels abordou a questão em uma perspectiva sociopolítica.
Em seguida, os participantes foram
chamados para o jantar e tiveram tempo de conversar sobre a comemoração
com muitos convidados. Os antigos
voluntários ficaram muito felizes de se
encontrarem novamente e terem um
tempo juntos.
A Sra. Nancy Camilleri enriqueceu a
noite com um esquete apresentado
pelos voluntários que terminaram sua
experiência e os que vão começar.
Esta encenação mostrou de uma maneira divertida o quão difícil a língua
alemã poderia ser para os alunos.
Desde agosto de 2013, 29 jovens que
terminaram seus estudos nas escolas
maristas alemãs foram enviados em
uma missão voluntária para outros
projetos maristas ao redor do mundo.
Os jovens vivem e trabalham por nove
meses em uma comunidade anfitriã
marista.
Ao final dos últimos 5 anos, desejamos
fazer uma pausa e dizer “obrigado” ao
lado de muitas personalidades importantes para o CMI alemão e para os
maristas na Alemanha.
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Mundo Marista

Timor Leste
Encontro Vocacional Marista

Nicarágua
Encontro de fraternidades maristas

Uruguai: Equipe de comunicação
e difusão da Província Cruz del Sur

Espanha: Assembleia de Representantes da
CME em Xaudaró

África do Sul
Projeto Three2Six

Canadá
Forum Mariste

Ser testemunhas de Deus amor
XXIV Encontro Nacional de Fraternidades Maristas
Entre os dias 1 e 3 de novembro, em
Guadalajara, aconteceu o Encontro
da Família Marista do México, com representantes de 17 Fraternidades do
Movimento Champagnat da Família
Marista do país e de Irmãos das duas
Províncias maristas do país.
O tema do encontro foi “Ser testemunhas de Deus amor”, com destaque
para o segundo apelo do Capítulo Geral: “Ser o rosto e as mãos de tua terna
misericórdia”.
O Ir. Ernesto, na vídeo-mensagem que
enviou ao grupo, recordou o apelo do
Capítulo Geral de desenvolver uma
“espiritualidade do coração, que fala
de integração. E também de ser testemunhas em um mundo cada vez mais
fragmentado”.
O convite deixado a todos os participantes foi o de encontrar Deus no

próprio interior para serem capazes
de ser testemunhas fieis do seu amor
nos diversos lugares onde se concretiza a vida e missão maristas.
Durante a reunião, foi eleita a nova

equipe nacional do Movimento Champagnat da Família Marista, que será
composto por Flora Martínez, Gabriela
Hermosillo, Rosa López, Araceli Rendón, Julieta Bustamante, Patricia Ríos,
Esther Laborde e Antonio Buenfil.
20 de novembro de 2018
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América Sul
4º Encontro da Rede de Centros de Memória Marista
De 5 a 9 de novembro aconteceu, no Centro de Espiritualidad Marista – CEM, em Santiago (Chile), o 4º Encontro da
Rede de Centros de Memória Marista Região América Sul,
que contou com a presença de 23 participantes do Brasil,
Chile, Argentina, Peru e Bolívia.
Organizado pela UMBRASIL e pela Província Santa María de
Los Andes (anfitriã do evento), o encontro teve como escopo propiciar um momento formativo para os coordenadores, técnicos e colaboradores que atuam nos Centros de
Memória Marista, tanto na questão conceitual, quanto na
perspectiva técnica.
Em forma de exposição dialogada, o Ir. Alberto Aparício,
Secretário Executivo da Região América Sul (via Skype); o
Ir. Patrício Pino (Provincial da Província Santa María de Los
Andes) e Marcos Rogério de Souza (Gerente do Sistema Pergamum) iniciaram o evento abordando a consolidação da
Rede de Centros de Memória Marista na Região América Sul
e a sua ampliação para o contexto global do Instituto.

O encontro foi uma oportunidade para conhecer a caminhada de cada Província em relação aos documentos norteadores para a Gestão dos Acervos (Arquivístico, Bibliográfico
e Museológico). A realização de oficinas de capacitação do
Sistema Pergamum e sobre termos Maristas foram ótimas
oportunidade para conhecer e compartilhar as experiências
e iniciativas de preservação acervos das Províncias Maristas
da Região América Sul, além de possibilitar a formação conceitual e técnica dos participantes, valorizando os saberes
constituídos internamente como alicerces para a nova experiência.
O encontro também proporcionou aos participantes visitas
técnicas e guiadas ao Arquivo Nacional do Chile e ao Archivo Histórico Patrimonial Marista de Chile, onde dialogou-se
sobre o Patrimônio Carismático Cultural Marista – Propuesta pedagógica CEPAM SMA – CEPAM Virtual, com assessoria
do Ir. Patrício Pino y Francisco Flores.
Participando pela segunda vez do encontro, Gustavo Balbinot descreve a experiência com entusiasmo:
“Para mim, participar do 4º Encontro de Centros de Memória é celebrar a importância da preservação de uma história
que é sagrada, viva e vivente. Sim, pois o presente que estamos vivendo se torna memória, quando vivido com amor
e entrega. Fico feliz com toda a caminhada e com todo entusiasmo de ultrapassar as fronteiras de Região América
Sul, para esse projeto, até por desejo do Instituto, tornar-se
‘global’.”
O encontro foi finalizado, mas o trabalho conjunto continua,
a fim de qualificar e de ampliar a preservação dos bens de
valor histórico, espiritual e cultural do Instituto, disponibilizando-os para a Família Marista, para a Igreja e para a Sociedade.

Les Avellanes
Reunião da Conselho Internacional de Assuntos Econômicos
Durante a semana de 5 a 9 de novembro, o Monestir de les
Avellanes (Catalunha, Espanha) sediou a reunião semestral
da Conselho Internacional de Assuntos Econômicos (CIAE)
do Instituto Marista.
Juntamente com o irmão Ecônomo Geral, Libardo Garzón,
os membros do CIAE que particparam do encontro foram:
Adrienne Egberg (África do Sul), Bernard Kenna (Austrália),
Ir. Xavier Giné (Hermitage), Ir. Alfonso Fernández (Ibérica), Ir.
Jorge Gaio (Brasil Centro-Sul) e Ir. Andrew Chan Chou San
(East Asia). Luca Olivari e Everson Oliveira também participaram como convidados.
Os participantes da reunião realizaram a análise financeira de cada uma das Unidades Administrativas, bem como
de todo o Instituto. O Conselho também dedicou dois dias
para desenvolver o plano operacional do Economato Geral,
com base no Plano Estratégico da Administração Geral.
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Vida e missão na Europa
Encontro da Conferência Européia Marista (CEM)
A 25ª reunião da Conferência Européia Marista (CEM) foi realizada em Barcelona, de
 6 a 8 de novembro de 2018. Vários
temas foram estudados. Lembramos de quatro deles.
Rede Europeia de Comunidades
A CEM aprovou os 4 princípios do projeto "Rede de Comunidades Maristas na Europa".
1. Promovemos uma visão nova e enriquecedora que
nos faz caminhar rumo a uma "família global" para gerar e nutrir a vida e a missão maristas em toda a sua
diversidade.
2. Sentimo-nos chamados à criação e fortalecimento de
comunidades centradas na fraternidade, que cultivam
uma espiritualidade baseada no encontro com Deus,
consigo mesmo e com os outros. Assim, respondemos
concretamente às necessidades emergentes que nos
desafiam como cristãos e maristas em conexão com a
igreja local e (ou) outras instituições.
3. Partilhamos, como rede, sinergias, pessoas, missão,
vida, comunicação ..., a partir de uma disponibilidade
global, para oferecer um olhar mais cheio de esperança ao futuro marista na Europa,
4. Construímos casas de luz como Maristas de Champagnat, envolvendo-nos com paixão na criação de um
estilo de vida familiar aberto a
todos para responder aos apelos do XXII Capítulo Geral.

Comunidades Internacionais na Região Europeia. Uma é
a Comunidade de Siracusa, que este ano recebe dois novos elementos: Rosa e Regina. Tem um apostolado muito
específico e claro: a missão de acolher os imigrantes que
vêm da África. A outra comunidade internacional, em Moinesti, Romênia, segue seu ritmo entre esperanças e dificuldades. Estuda o Projeto de trabalho com menores e a
colaboração com a paróquia, sendo claro que sua missão
vai além da fronteira da paróquia católica: os membros da
comunidade estão a serviço da comunidade local e especialmente dos menores de todas as confissões religiosas.
Apresentação do Plano Estratégico da Administração Geral
Presentes nesta reunião estavam os irmãos Luis Carlos
Gutiérrez, Vigário Geral, e Ben Consigli, Conselheiro Geral, elemento de ligação para a Região Europa. Seu papel,
entre outros, foi apresentar à CEM o Plano Estratégico da
Administração Geral. Os projetos apresentados são todos
inspirados pelos apelos do Capítulo e são resultado de
consultas feitas a todas as Unidades Administrativas do
Instituto.

Ecos das equipes européias
O CEM passou algum tempo a ouvir
as equipas europeias: Conselho da
Missão Europeia (medidas tomadas
na configuração das equipas europeias), equipamento de comunicação (manual de gestão de protecção
e comunicação de dados) e equipa
de protecção infantil (colaboração
entre o Centro Universitário Gregoriano e Cardenal Cisneros).
As novas comunidades internacionais
Esta questão esteve presente na
reunião anterior do CMS, em Freising. Actualmente existem duas

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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